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ABSTRAK 

 

BENTUK-BENTUK PEMBELAJARAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP 

BENCANA BANJIR DI SMP NEGERI 17 SURAKARTA 

Paramita Sugiyarto, A 610 100 009, 

Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

 

Wilayah Surakarta sendiri dilewati oleh sungai Bengawan Solo 

dibagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Keberadaan 

sungai Bengawan Solo ini  mengakibatkan Surakarta menjadi daerah rawan 

banjir.Tujuan penelitian (1) Mengetahui bentuk-bentuk pembelajaran 

kesiapsiagaan terhadap bencana banjir di SMP Negeri 17 Surakarta. (2) 

Mengetahui tingkat kesiapsiagaan terhadap bencana banjir di SMP Negeri 17 

Surakarta. Metode penelitian yang digunakan penelitian survei, dengan 

pembahasan deskriptif  kuantitatif. Populasi pada penelitian adalah seluruh guru 

mata pelajaran SMP Negeri 17 Surakarta yang berjumlah 30 orang. Teknik 

penelitian yang digunakan adalah teknik sensus yaitu penelitian dengan 

mengambil data dari seluruh populasi yang ada. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket observasi dan dokumentasi. Persyaratan uji analisis 

dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) Betuk-betuk kegiatan pembelajaran guru SMP Negeri 17 Surakarta 

meliputi pembelajaran kurikuker dan pengembangan diri melalui pelatihan 

Pramuka dan PMR (Palang Merah Remaja). (2) Tingkat kesiapsiagaan bencana 

banjir  termasuk dalam katergori cukup/sudah ada tetapi belum berjalan, dengan 

nilai 647 dari nilai maksimal yang mungkin dicapai sebesar 1200 atau dapat 

dinyatakan mendapatkan nilai indeks sebesar 53,92%. 

 

Kata kunci : Kesiapsiagaan, Betuk Pembelajaran, Bencana Banjir. 
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PENDAHULUAN 

Pengertian banjir dalam Buku Pegangan Guru Pendidikan Siaga 

Bencana (2008) adalah suatu kejadian saat air menggenani daerah yang biasanya 

tidak digenani air dalam selang waktu tertentu. Bencana banjir selalu terjadi pada 

saat musim penghujan, daerah yang paling sering terjadi banjir adalah daerah 

yang berdekatan dengan sungai.  

Bencana banjir selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi juga 

diperparah dengan kebiasaan masyarakat sekitar sungai yang membuang sampah 

ke sungai, hal ini akan mengkibatkan pendangkalan sungai dan menyebabkan 

tersumbatnya saluran air. Pada saat musim penghujan tiba, sungai tidak dapat 

menampung debit air yang tinggi sehingga air akan meluap ke daratan. 

Kerugian akibat bencana banjir dapat dikurangi dengan meningkatkan 

kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. Peningkatan kesiapsiagaan dapat 

dilakukan dengan cara sosialisasi, penyuluhan maupun simulasi.  

Buku Pegangan Guru Pendidikan Siaga Bencana (2008), 

Kesiapsiagaan adalah tindakan dalam rangka mengantisipasi suatu bancana untuk 

memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara tepat dan 

efektif pada saat dan setelah terjadi bencana. Kesiapsiagaan lebih ditujukan untuk 

menghadapi kondisi sesaat setelah bencana dan upaya pemulihan kembali ke 

kondisi normal.  

Daerah penelitian termasuk dalam wilayah pemerintah kota Surakarta. 

Wilayah Surakarta sendiri dilewati oleh sungai Bengawan Solo dibagian timur 

yang berbatasan dengan kabupaten Karanganyar. Kondisi ini mengakibatkan 

Surakarta menjadi daerah rawan banjir. Dalam kurun waktu lima tahun banjir 

terparah terjadi pada tahun 2009, hal ini dibuktikan dengan data dari BNPB 

sebagai berikut :  
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Tabel 1 

Data Banjir Kota Surakarta Tahun 2008-2011 

Tahun Kejadian Meninggal Luka-Luka Menderita Mengungsi 

2008 1 0 63 0 2760 

2009 5 1 0 6076 0 

2010 0 0 0 0 0 

2011 8 0 0 0 0 

Sumber : BNPB 2011 

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 tedapat 5 kejadian 

banjir, yang menimbulkan 1 korban jiwa dan 6076 lainnya menderita. Meskipun 

pada tahun 2011 ada 8 kejadian banjir tetapi tidak sampai menimbulkan korban 

jiwa. Data tersebut diatas juga menunjukkan bahwa dari tahun ketahun jumlah 

kejadian banjir semakin meningkat. Salah satu daerah yang terkena dampak banjir 

adalah desa Sumber kecamatan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari termasuk daerah 

rawan banjir.  

SMP Negeri 17 Surakarta yang terletak di dusun Tempurejo,  desa 

Sumber, kecamatan Banjarsari berbatasan langsung dengan sungai. Lingkungan 

sekitar sekolah sendiri diapit oleh dua sungai sekaligus, sehingga potensi 

terjadinya banjir di daerah ini sangat besar. Oleh sebab itu pembelajaran tentang 

kesiapasiagaan dalam menghadapi banjir sangatlah diperlukan, untuk mengurangi 

timbulnya korban akibat bencana banjir yang mungkin terjadi. Pembelajaran 

tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir tidak dapat dilepaskan 

dari peran guru dan semua program-program sekolah. Karena guru dan program 

sekolah saling terkait satu sama lain dalam proses pembelajaran tentang 

kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. 

Uraian latar belakang diatas menjelaskan bahwa SMP Negeri 17 

Surakarta yang merupakan salah satu sekolah rawan terkena bencana banjir, 

sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian di SMP Negeri 17 

Surakarta dengan judul “BENTUK-BENTUK PEMBELAJARAN 
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KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA BANJIR DI SMP NEGERI 17 

SURAKARTA”. 

PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan pembetasan  masalah yang diuraikan 

di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apa saja bentuk-bentuk pembelajaran kesiapsiagaan terhadap 

bencana banjir di SMP Negeri 17 Surakarta? 

2. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan terhadap bencana banjir di SMP 

Negeri 17 Surakarta? 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan  masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bentuk-bentuk pembelajaran kesiapsiagaan terhadap 

bencana banjir di SMP Negeri 17 Surakarta. 

2. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan terhadap bencana banjir di SMP 

Negeri 17 Surakarta. 

HIPOTESIS 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

1. Bentuk-bentuk pembelajaran kesiapsiagaan bencana banjir 

berpengaruh dalam meningkatkan kesiapsiagaan sekolah SMP Negeri 

17 Surakarata. 

2. Bentuk-bentuk pembelajaran kesiapsiagaan bencana banjir tidak 

berpengaruh dalam meningkatkan kesiapsiagaan sekolah SMP Negeri 

17 Surakarta. 
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POPULASI DAN SENSUS 

1. Populasi 

Sugiyono (2013), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek /subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneiti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

2. Sensus 

Sensus adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil dari seluruh 

populasi yang ada, sehingga data yang dihasilkan adalah data secara 

keseluruhan. Data yang dihasilkan dari teknik sensus ini secara otomatis 

menggambarkan kerakter dari populasi yang ada dilapangan. Teknik sensus 

ini akan digunakan untuk mendapatkan data guru SMP Negeri 17 Surakarta 

yang jumlahnya sekitar 30 orang. 

VARIABLE PENELITIAN 

Sugiyono (2013),Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

1. Bentuk-bentuk pembelajaran sebagai variabel bebas. 

2. Kesiapsiagaan bencana banjir sebagai variabel terikat. 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan pembahasan 

deskriptif kuantitatif. Cara memperoleh data penelitian ini menggunakan 

kuisioner, observasi, dokumentasi dan wawancara. Kuisioner juga berisi tes dan 

angket. 
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TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik penelitian yang peneliti lakukan adalah teknik penelitian 

deskriptif kuantitatif, dengan melibatkan penghitungan atau angka. Selain itu 

penelitian deskriptif kuantitatif juga melibatkan pengukuran dengan tingkat 

katergori tertentu.Tingkat pembelajaran kesiapsiagaan diukur menggunakan nilai 

indeks kesiapsiagaan, setelah dilakukan perhitungan dengan mencari rata-ratanya 

maka di klasifikasikan tingkat kesiapsiagaan siswa dengan berdasarkan nilai 

indeks kesipasiagaan yang bersumber dari buku Pasti (2009). 

Tabel 2 

Indeks Tingkat Pembelajaran Kesiapsiagaan 

Keterangan Nilai  

skor 0-240 Sangat Rendah 

skor 241-480 Sudah / Mulai  Dilakukan 

skor 481-720 Cukup / Sudah Ada Tetapi Belum Berjalan 

skor 721-960 Tinggi / Mulai Dilakukan Oleh Sebagian Orang 

skor 961-1200 Sangat Tinggi / Sudah Dilakukan Bersama Seluruh Guru 

Sumber : Pasti, 2009 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kondisi Geografi Wilayah di SMP Negeri 17 Surakarta 

Kondisi geografi wilayah Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota 

Surakarta secara umum beriklim tropis seperti wilayah Indonesia pada 

umumnya, sedangkan menurut klasifikasi Schmidt dan Fergusson daerah ini 

termasuk dalam tipe C yang berarti agak basah, dengan topografi berupa 

dataran rendah dengan ketinggian 80–100 meter diatas permukaan laut. 

Kondisi geografi yang demikian membuat Desa Sumber menjadi wilayah 

yang rawan banjir, karena dengan iklim tipe C dan curah hujan yang tinggi 

serta topografi dataran rendah menbuat air hujan mudah menggenang. Karena 

sifat air sendiri yang bergerak ke tempat yang lebih rendah. 
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Desa Sumber dilalui oleh dua sungai yaitu Kali Komplang dan Kali 

Gading Putih yang sering meluap pada saat musim hujan. SMP Negeri 17 

Negeri 17 Surakarta yang merupakan salah satu sekolah yang berbatasan 

langsung dengan kedua sungai ini, dengan lokasi sekolah yang diapit dua 

sungai secara otomatis maka sekolah lebih rendah dari daerah disekitarnya. 

Lokasi sekolah yang lebih rendah dari daerah sekitar mengakibatkan 

ketinggian air saat banjir lebih tinggi dari daerah sekitar, sehingga dibutuhkan 

kesiapsiagaan yang lebih tinggi. 

2. Bencana Banjir di SMP Negeri 17 Surakarta 

SMP Negeri 17 Surakarta merupakan sekolah yang sering terkenan 

bencana banjir. SMP N 17 Surakarta merupakan dearah langganan banjir 

karena lokasinya yang berada pada titik pertemuan dua sungai, yaitu Kali 

Komplang dan Kali Gading Putih. Banjir terparah yang pernah terjadi sampai 

saat ini adalah banjir yang terjadi pada tahun 2009. Pada banjir tahun 2009 

seluruh bangunan sekolah terendap air sampai ketinggian 2 meter. Banjir 

yang terjadi pada malam hari mengkibatkan tidak ada upaya penyelamatan 

yang dapat dilakukan, karena saat pengurus sekolah datang air telah 

menggenangi sekolah dan pemukiman yang ada disekitar sekolah.  

Banjir yang terjadi tahun 2009 ini menimbulkan banyak kerugian 

karena semua fasilitas sekolah dan dokumen penting menjadi rusak. 

Perpustakaan sekolah juga mengalami kerusakan yang parah, banyak koleksi 

buku yang rusak. Ruang perpustakaan sendiri sudah duan kali dipindah untuk 

menghindari banjir, perpustakaan yang awalnya berada di lantai satu sekarang 

dipindahkan ke lantai dua untuk menghindari banjir yang mungkin terjadi. 

3. Bentuk–Bentuk Kegiatan Pembelajaran Kesiapsiagaan Bencana Banjir SMP 

Negeri 17 Surakarta 

Hasil analisis data wawancara yang peneliti lakukan kepada guru dan siswa 

diperoleh bahwa bentuk-bentuk pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 

17 Surakarta meliputi pembelajaran kurikuler dan pengembangan diri.  
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a. Pembelajaran kurikuler 

Pembelajaran kurikuler yang dilakukan di dalam kelas yang 

dilaksanakan oleh guru, yaitu: 

1) Guru TIK 

Guru TIK yang peneliti wawancara menjelaskan bahwa beliau 

menyisipkan materi mengenai bencana banjir, kepada siswa hanya 

sebagai bahan ice breaking, dengan mengadakan permainan 

tentang contoh simulasi sederhana. Contoh simulasi ini adalah saat 

guru berkata banjir maka siswa akan naik keatas meja sebagai 

pernanda bahwa air banjir akan naik. Atau saat guru berkata gempa 

maka siswa akan bersembunyi dibawah meja dan setelah itu siswa 

akan berkumpul di halaman sekolah. Karena hanya sebagai bahan 

ice breaking maka tidak ada materi pokok maupun evaluasi yang 

dilakukan. Media yang digunakan juga hanya meja dan kursi yang 

ada di kelas. 

2) Guru Bahasa Jawa 

Guru Bahasa Jawa yang peneliti wawancara mengatakan 

bahwa materi bencana banjir yang beliau ajarkan, diposisikan 

sebagai materi tambahan yang disisipkan sebagai meteri 

pendukung untuk mengkaitkan meteri pokok dengan kehidupan 

sehari-hari. Materi yang diberikan sebatas penjelasan sederhana 

tentang pengertian banjir, dampak yang ditimbulkan, dan 

penanggulangannya, itupun tidak dalam setiap pertemuan beliau 

akan menyampaikan materi tentang bencana banjir tersebut. 

Penyampaian meteri ini dengan menggunakan metode ceramah 

interaktif yang melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Karena hanya bersifat sebagai materi tambahan 

maka tidak ada penilaian secara khusus untuk materi tersebut. 

3) Guru IPS 

Guru IPS yang peneliti wawancara mengtakan bahwa beliau 

mengajarkan materi tentang bencana sesuai dengan standar isi yang 
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ditetapkan dari pemerintah, sehingga pembahasan tentang bencana 

lebih jelas. Guru menjelaskan tentang materi bencana dengan 

metode ceramah, yaitu menjelaskan tentang kondisi sekolah yang 

diapit Sungai Komplang dan Sungai Gajah Putih, sehingga menjadi 

daerah yang rawan terkena banjir, sehingga dampak yang diterima 

saat banjir akan sangat tinggi. Beliau juga menjelaskan untuk 

menjaga lingkungan sebagai upaya pencegahan terhadap bencana 

banjir. Siswa dituntun untuk berperan aktif dalam pembelajaran 

dengan tanya jawab, keaktifan siswa saat tanya jawab inilah yang 

digunakan untuk evaluasi pembelajaran yang dilakukan. Dalam 

proses ini guru tidak menggunakan media pembantu. 

4) Guru Penjaskes 

Guru Penjaskes  yang peneliti wawancara mengatakan bahwa 

materi bencana banjir yang beliau ajarkan, diposisikan sebagai 

materi tambahan yang disisipkan sebagai meteri pendukung untuk 

mengkaitkan meteri pokok dengan kehidupan sehari-hari. Materi 

yang diberikan sebatas penjelasan sederhana tentang pengertian 

banjir, dampak yang ditimbulkan, dan penanggulangannya, materi 

ini dikaitkan dengan materi menjaga kesehatan jasmani dan 

menjaga kebersihan lingkungan. Penyampaian meteri ini dengan 

menggunakan metode ceramah interaktif yang melibatkan siswa 

untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Karena hanya 

bersifat sebagai materi tambahan maka tidak ada penilaian secara 

khusus untuk materi tersebut. 

b. Pembelajaran Pengembangan Diri 

Pembelajaran pengembangan diri melalui pembelajaran krida yaitu 

Pramuka dan PMR (Palang Merah Remaja). 

1) Pramuka 

Pramuka sendiri adalah ekstrakurikuler wajib bagi siswa 

kelas VII. Pembina pramuka SMP Negeri 17 Surakarta yaitu Ibu 

Sri Sunarsih, penyampaian materi dilakukan secara ceramah 



10 
 

interaktif yang menuntut keaktifan siswa, selain itu juga didukung 

dengan praktek langsung dengan alat, seperti pendirian tenda, dan 

pembuatan tandu dari tongkat bambu dan tali  temali.  

Ibu Sunarsih menjelaskan bahwa kegiatan Pramuka di SMP 

Negeri 17 Surakarta sudah berjalan dengan baik dan pramuka SMP 

Negeri 17 Surakarta ditunjuk sebagai wakil dari Kota Surakarta 

untuk mengikuti Jambore Nasional tahun 2014. Ibu Sri Sunarsih 

juga menjelaskan kegiatan pramuka mengajarkan kepada siswa 

untuk siap dan tanggap pada keadaan darurat, dengan melatih 

kemandirian, keberanian dan kecakapan siswa dalam segala hal. 

Selain itu pramuka dan PMR SMP Negeri 17 Surakarta juga 

menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam hal ini Yayasan 

Kakak untuk melakukan pelatihan simulasi bencana banjir. 

Media yang digunakan dalam pelatihan Pramuka hanya 

menggunakan peralatan sederhana yang dapat diperoleh dari alam, 

seperti kayu, bambu dan lain-lain. 

Evaluasi yang dilakukan hanya sebatas penilaian pada 

ketrampilan dan kecakapan siswa dalam mengerjakan praktek yang 

diajarkan, tetapi untuk penilaian pada kesiapsiagaan bencana secara 

khusus belum ada. 

2) PMR (Palang Merah Remaja) 

PMR (Palang Merah Remaja) di SMP Negeri 17 Surakarta 

berdasarkan menjelasan dari pembina PMR Bapak Wiyono, 

pelatihan yang dilakukan PMR meliputi pertolongan pertama pada 

korban kecelakaan atau bencana, pembuatan tandu sederhana, dan 

tindakan penangaan pada setiap keadaan darurat, yang disampakan 

melalui ceramah dan praktek langsung. Pada pelatihan PMR 

(Palang Merah Remaja), semua siswa yang harus terlibat aktif 

dalam pelatihan karena pelatihan yang dilakukan membutuhkan 

kerjasama tim yang baik. 
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Pada kurikulum PMR Tahun 2014 sudah ada meteri tentang 

“Ayo Siaga Bencana”. Melalui materi ini diharapkan pengetahuan 

tentang siap siaga bencana akan meningkat dimulai dari generasi 

muda. Dalam perwujudan dari materi ini dilakukan pelatihan 

simulasi sederhana oleh pembina dengan permainan seperti, saat 

pembina berkata banjir maka siswa akan naik keatas meja sebagai 

penanda bahwa air banjir akan naik. Atau saat pembina berkata 

gempa maka siswa akan bersembunyi dibawah meja dan setelah itu 

siswa akan berkumpul di halaman sekolah. 

4. Tingkat Kesiapsiagaan Bencana Banjir SMP Negeri 17 Surakarta  

Hasil analisis data kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

SMP Negeri 17 Surakarta dan wawancara mengenai kesiapsiagaan bencana 

banjir  temasuk dalam tingkatan cukup atau sudah ada tetapi belum berjalan, 

yang berdasarkan dari indeks kesiapsiagaan Pasti 2009. Tingkat 

pembelajaran SMP Negeri 17 Surakarta memperoleh nilai 647 atau 53,92%. 

Hasil tersebut dibahas dalam dua tahap yaitu: 

a. Tingkat kesiapsiagaan banjir per parameter 

Tabel 3 

Indeks Tingkat Pemebelajaran Kesiapsiagaan Sekolah Per Parameter 

Kesiapsiagaan 

No Parameter 
Skor Maksimal 

perparameter 

Skor 

Kesiapsiagaan 

Perhitungan 

Nilai Indeks 

Nilai Indeks 

perparameter 

1 

Fenomena dan 

karakteristik 

banjir 

360 215 
   

   
        59,7% 

2 

Kerugian dan 

dampak yang 

ditimbulkan 

oleh banjir 

120 70 
  

   
        58,3% 

3 

Tindakan 

pecegahan dan 

penyelamatan 

diri 

720 362 
   

   
        50,3% 

Sumber : Peneliti 2014 

Tabel diatas menunjukkan nilai indeks tingkat pembelajaran 

kesiapsiagaan dan hasilnya dapat diketahui bahwa parameter fenomena dan 
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karakteristik banjir mendapatkan nilai tertinggi yaitu 59,7%, parameter kerugian 

dan dampak yang ditimbulkan oleh banjir mendapatkan 58,3%, parameter 

tindakan pencegahan dan penyelamatan diri mendapatkan nilai terendah yaitu 

50,3%.  

Analisis mengenai hasil dari data dapat diketahui bahwa tingkat 

pembelajaran oleh guru SMP Negeri 17 Surakarta mengenai kesiapsiagaan 

bencana banjir terbilang cukup atau sudah ada tetapi belum berjalan, hal ini dapat 

dilihat dari skor nilai kesiapsiagaan sebanyak 647 atau nilai indeks kesiapsiagaan 

sebesar 53,92%. 

Parameter pertama yaitu fenomena dan karakteristir banjir 

memperoleh nilai 215 dari 360 atau 59,7%, yang termasuk dalam katergori 

cukup/sudah ada tetapi belum berjalan. Kategori ini terlihat pada pertanyaan 

nomor 1 mengenai pengetahuan guru tentang jenis-jenis banjir, dari 30 guru 

diperoleh nilai 70 dari 120, hasil ini didukung dari lokasi sekolah yang berada 

diantara dua sungai yaitu kali Komplang dan kali Gading Putih, serta pengalaman 

sekolah yang sering menjadi daerah banjir seperti yang terjadi pada tahun 2009. 

Hasil ini juga berhubungan dengan pertanyaan nomor 2 mengenai 

penjelasan guru tentang lokasi sekolah kepada siswa yang memperoleh nilai 78 

dari 120, ini didukung oleh keterangan sebagian siswa yang mengenal lokasi 

sekolah  dengan baik dan siswa juga dapat menjelaskan daerah-daerah dilokasi 

sekolah yang menjadi daerah paling parah terkena banjir. Pertanyaan nomor 3 

mengenai pemberian materi tentang pencagahan bencana banjir kepada siswa 

memperoleh nilai 64 dari 120, pada pertanyaan ini terjadi penurunan nilai dari dua 

pertanyaan sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh pemberian materi yang 

hanya bersifat penanaman perilaku tentang pengetahuan umum tentang banjir, 

bukan sebagai materi pokok yang diajarkan di kelas. 

Parameter kedua yaitu kerugian dan dampak yang ditimbulkan oleh 

banjir memperoleh nilai 70 dari 120 atau 58,3%, yang termasuk dalam katergori 

cukup/sudah ada tetapi belum berjalan. Parameter kedua ini terdapat satu 

pertanyaan, yaitu pertanyaan nomor 4 mengenai penjelasan kepada siswa tentang 

cara mengurangi bahaya bencana banjir. Pertanyaaan ini memperoleh nilai 70 dari 
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120, hal ini didukung oleh adanya regu piket tiap kelas, tersedianya daerah 

resapan air, selain itu juga didukung oleh media informasi berupa mading yang 

mampilkan karya-karya siswa tentang menjaga lingkungan. SMP Negeri 17 

Surakarta juga mengusahakan untuk memberikan ruang hijau disetiap pojok 

bangunan untuk menjaga keasrian lingkungan sekolah. 

Parameter yang ketiga adalah tindakan pencegahan dan penyelamatan 

diri mendapatkan nilai 362 dari 720 atau 50,3%, yang termasuk dalam katergori 

cukup/sudah ada tetapi belum berjalan. Kategori ini terlihat pada pertanyaan 

nomor 5 mengenai contoh hal-hal yang dilakukan saat terjadi banjir memperoleh 

nilai 63 dari 120. Hasil ini didukung oleh keterangan dari sebagian guru yang 

menyatakan bahwa belum ada pelatihan secara menyeluruh dari sekolah, sehingga 

belum ada pedoman pasti dalam penyelamatan diri saat terjadi banjir. Pertanyaan 

nomor 5 dapat dihubungkan dengan pertanyaan nomor 6 mengenai pemberian 

contoh tentang perilaku pencegahan banjir yang memperoleh nilai 79 dari 120, hal 

ini sejalan dengan keterangan sebagian guru yang menyatakan bahwa guru sudah 

berusaha sebaik mungkin untuk memberikan contoh dalam menjaga lingkungan 

sekolah.  

Pada pertanyaan nomor 7 mengenai penerapan tata tertib yang 

mencerminkan tindakan pencegahan banjir mendapatkan nilai 66 dari 120, hal ini 

dapat dilihat masih adanya sampah bungkus makan yang tidak dibuang pada 

tempatnya padahal sudah ada tata tertib tentang menjaga kebersihan lingkungan 

sekolah. 

Pertanyaan nomor 8 mengenai adanya jadwal kegiatan pencagahan 

banjir, seperti kerja bakti memperoleh nilai 71, hal ini juga sesuai dengan 

keterangan guru dan beberapa siswa yang menyatakaan adanya kegiatan kerja 

bakti setiap hari jum’at atau sering disebut “Jum’at Bersih”. Selain kegiatatan 

kerja bakti sekolah juga mengadakan perawatan lingkungan sekolah baik 

bangunan maupun taman yang dilakukan oleh tukang kebun sekolah. 

Pertanyaan nomor 9 mengenai simulasi banjir memperoleh nilai 

paling sedikit yaitu 39 dari 120, hal ini dipicu dari kurangnya sosialisasi sekolah 

kepada seluruh warga sekolah. Karena sebenarnya sekolah sudah pernah 
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melakukan simulasi banjir dengan bekerja sama dengan Yayasan Kakak, 

walaupun yang ikut berpartisipasi hanya anggota PMR dan sebagian anggota 

pramuka, sesuai dengan keterangan dari pembina pramuka dan PMR. PMR 

sendiri dalam materi pealitannya ada meteri “Ayo Siaga Bencana”, selain itu 

sebagian guru juga melakukan pelatihan sederhana yang dimasukan pada ice 

breaking. Jadi sebenanya sosialisasi dari pihak sekolah sangat penting dalam 

peningkatan pengetahuan seluruh warga sekolah. 

Pertanyaan nomor 10 mengenai adanya lapangan evakuasi 

memperoleh nilai 45 dari 120. Ada perbedaan pendapat tentang lapangan evakuasi 

ini, sebagian menyatakan ada lapangan evakuasi, sebagian menyatakan bahwa 

halaman bukan lapangan evakuasi karena tidak lebih tinggi dari tempat lain yang 

ada di sekoalah. Buktinya halaman sekolah yang dijadikan lapanganan evakuasi 

juga terkena banjir. 

b. Tingkat kesiapsiagaan per guru mata pelajaran 

Hasil analisis data pembelajaran kesiapsiagaan bencana banjir di SMP 

Negeri 17 Surakarta terdapat 30 guru mata pelajaran, yang mengampu 12 

mata pelajaran, dan hasil sebagai berikut : 

1) Guru mata pelajaran Agama 

Guru mata pelajaran Agama yang terdiri dari 2 orang guru 

memperoleh nilai 42 dari 80 atau 53%.  

2) Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 orang guru 

memperoleh nilai 66 dari 160 atau 41%.  

3) Guru mata pelajaran Bahasa Inggris 

Guru mata pelajaran Bahasa Inggris yang terdiri dari 3 orang guru 

memperoleh nilai 15 dari 120 atau 13%.  

4) Guru mata pelajaran Bahasa Jawa 

Guru mata pelajaran Bahasa Jawa yang terdiri dari 2 orang guru 

memperoleh nilai 46 dari 80 atau 58%.  

5) Guru mata pelajaran Bimbingan Konseling 
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Guru mata pelajaran Bimbingan Konseling yang terdiri dari 1 orang 

guru memperoleh nilai 32 dari 40 atau 80%.  

6) Guru mata pelajaran IPA 

Guru mata pelajaran IPA yang terdiri dari 4 orang guru memperoleh 

nilai 115 dari 160 atau 72%.  

7) Guru mata pelajaran IPS 

Guru mata pelajaran IPS yang terdiri dari 3 orang guru memperoleh 

nilai 49 dari 120 atau 41%.  

8) Guru mata pelajaran Kesenian Daerah 

Guru mata pelajaran Kesenian Daerah yang terdiri dari 4 orang guru 

memperoleh nilai 80 dari 160 atau 50%.  

9) Guru mata pelajaran Matematika 

Guru mata pelajaran Matematika yang terdiri dari 3 orang guru 

memperoleh nilai 71 dari 122 atau 58%.  

10) Guru mata pelajaran  Penjaskes 

Guru mata pelajaran Penjaskes  yang terdiri dari 1 orang guru 

memperoleh nilai 33 dari 40 atau 83%.  

11) Guru mata pelajaran PKn 

Guru mata pelajaran PKn yang terdiri dari 1 orang guru memperoleh 

nilai 18 dari 40 atau 45%.  

12) Guru mata pelajaran TIK 

Guru mata pelajaran TIK yang terdiri dari 2 orang guru memperoleh 

nilai 8 dari 80 atau 100%.  

 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan di ada 

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Betuk-betuk kegiatan pembelajaran guru SMP Negeri 17 Surakarta meliputi: 

a. Pembelajaran kurikuker yang dilakukan guru di dalam kelas yaitu, 

sebagai bahan ice breaking untuk dibuat permainan sederhana tentang 
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simulasi, atau dengan menambahkan materi tentang kesiapsiagaan 

bencana banjir yang disisipkan sebagai meteri pendukung untuk 

mengkaitkan meteri pokok dengan kehidupan sehari-hari. 

b. Pengembangan diri melalui pelatihan Pramuka dan PMR (Palang Merah 

Remaja). Pelatihan Pramuka dilakukan dengan melatih ketrampilan dan 

kecakapan siswa dalam bertahan hidup dengan mengandalkan alam. 

Sedangkan PMR (Palang Merah Remaja) pertolongan pertama pada 

korban kecelakaan atau bencana, pembuatan tandu sederhana, dan 

tindakan penangaan pada setiap keadaan darurat, yang disampakan 

melalui ceramah dan praktek langsung. 

2. Tingkat kesiapsiagaan bencana banjir  di SMP Negeri 17 Surakarta 

a. Tingkat kesiapsiagaan banjir per parameter 

Parameter fenomena dan karakteristik banjir mendapatkan nilai tertinggi 

yaitu 59,7%, parameter kerugian dan dampak yang ditimbulkan oleh 

banjir mendapatkan 58,3%, parameter tindakan pencegahan dan 

penyelamatan diri mendapatkan nilai terendah yaitu 50,3%. Maka tingkat 

kesiapsiagaan sekolah termasuk dalam katergori cukup/sudah ada tetapi 

belum berjalan, dengan nilai 647 atau 53,92%. 

b. Tingkat kesiapsiagaan per guru mata pelajaran 

Hasil analisis data pembelajaran kesiapsiagaan bencana banjir di SMP 

Negeri 17 Surakarta terdapat 30 guru mata pelajaran, yang mengampu 12 

mata pelajaran, yaitu : guru Agama 53%, guru Bahasa Indonesia 41%, 

guru Bahasa Inggris 13%, guru Bahasa Jawa 58 %, guru Bimbingan 

Konseling 80%, guru IPA 72 %, guru IPS 41%, guru Kesenian 50%, 

guru Matematika 58%, guru Penjaskes 83%, guru Pkn 45%, dan guru 

TIK 100%. Hal ini menjukkan bahwa mata pelajaran yang diampu 

seorang guru tidak menjadi patokan dari tingkat kesiapsiagaan guru 

tersebut, tetapi tingkat kesiasiagaan ditentukan oleh pengalaman dan 

keaktifan guru dalam mengikuti kegiatan sekolah. 
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